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الشرایین  تتضیُق  جلــدَك،  في  أفقیتین  شبكتین  شكل  على  تتمدد  الدمویِة  ُشعیراتَك  أّن  تعلم  ھل   •
 ، السطحیة  الحرارة  فقدان  لتقلیل  األعمق  األوردِة وھي  إلى شبكـــة  الدم  البرد وتحول  في  الدقیقة 

والتبریِد. للتدفئِة  كالمكیِف  فیعمُل  الحرارة،  لتسریب  السطـح  لتوسیع  فتتمدد  الحّر  في  أما 
وھل تعلم أّن في جلدك ۳ مالیین غدة عرقیة تعمُل على إفراز العرق في الحر، ویفرز جلدك یومیاً   •
یومیـــاً،  مللتر   ٥۰۰ الجلد  طریق  عن  منھ  یتبخر  العرق،  من  ۷٥۰مللتر  معدلھ  ما  خاللھا  من 

، فتنخفـض درجة الحرارة.  ولتبخیر واحد مللتر من العرق یفقد الجسم  ٥٤۰ ســـعراً 
بجلد  وزودھم  الجسم،  خارج  الخصیتین  هللا  جعل  للحرارة  المنویة  الحیوانات  حساسیة  وبسبب   •
المنویة،  الحیوانات  حیاة  على  للحفاظ  منھا  قدٍر  أكبر  لیفقد  بالحرارة  فیتمدد  للحرارة،  حساس 

وتنكمش كثیرا في البرد لتحتفظ بالحرارة المناسبة للنطف وھي أقل من حرارة الجسم ب ٤ ْم.

اجللد وحرارة اجلسم

یُشعره  بھ  تُحادثھُ واھتمامَك  فإقبالَك على من  بكل جوارحَك،  أَقبـِل علیھ  ؛  عند حدیثك مع غیرك    
تَْفِقُدوَن "،  اذَا  مَّ َعلَْیِھم  َوأَْقبَلُوا  قَالُوا  تعالى:"  قال  لقبول قولَك وإقرارهُ في نفسھ،  بقیمتِھ، وأدعَى 
واستماعك  لھ  إنصاتك  المتحدث؛  اإلقبال على  موقفَك، ومن  وقوِة  بنفسَك،  ثقتَك  دلیٌل على  وإقبالك 
قولھ، عن عطاء بن أبي رباح قال :" إن الرجل لیحدثني بالحدیث، فأنصت لھ كأني لم أسمعھ من 

قبل، وقد سمعتھ قبل أن یولد ".

 وذوق
ٌ
أدب

الجنةُ  وُحفت  بالشھواِت  الناُر  ُحفت  إنّما  وتذكر  ومصابرٍة،  مجاھدٍة  إلى  تحتاُج  العفةَ  بأّن  تذّكـر   •
ُ ِمن فَْضِلِھ ۗ ". بالمكارِه، " َوْلیَْستَْعِفِف الَِّذیَن َال یَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّٰى یُْغنِیَُھُم �َّ

نوازعِ  فمقاومةُ  بالسوِء،  األّمارِة  النفِس  ونوازعِ  اإلستثارِة  من  نفسَك  وأّمن  المثیرات  تجنّــب    •
النفِس البشریِة وشھواتھا یحتاُج إلى صبٍر ومصابرٍة، وتقوى هللاِ ھي صماُم األمان.

•  تعبـّـد فإّن العبادةَ من صالٍة وصیاٍم وذكٍر وتالوة القرآِن والمكُث في المسجِد والدعاِء، إنّما تُوِجُد 
في القلِب قوة وإرداة، ومراقبة وخشیة من هللا تعالى، فھي الوقوُد الذي یولّد العفةَ .

باباً  للشیطاِن  تفتُح  سلبیةٌ،  رسائلھُ  الفراَغ  ألن  بالخیِر،  تُشغلَك  التي  الحسنِة  العاداِت  على  تعــّود   •
والنفس األمارة بابا أخر، تُحّرك شھوة اإلنسان فیندفع إلى ما ال یُحمد عقباه.

ما  فإذا  تجنح،   قد  البشریة  بطبیعتھا  فإنّھا  وحماھا،  نفسھ  جاھد  مھما  اإلنساَن  فإّن  هللاِ،  إلى  تـب   •
جنحت ُعّد إلى هللاِ عز وجَل،  وتُب وكن تائباً واستدم التوبّة لتكن بعد ذلك من التّوابین   


